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Inleiding
Door middel van dit jaarverslag wil de oudercommissie van Kinderdagverblijf Yes!, locatie
Grote Beerstraat te Zwijndrecht, laten zien waar zij in 2013 aan gewerkt heeft. In de eerste
plaats als verantwoording aan alle ouders die de oudercommissie vertegenwoordigt. Verder
hoopt de oudercommissie met dit jaarverslag ook meer inzicht te geven in wat de
oudercommissie doet, zodat ouders makkelijker contact kunnen opnemen wanneer er vragen
of opmerkingen zijn.

Samenstelling oudercommissie
Yvonne van Riemsdijk: Voorzitter
Inge Schuijer ‐ de Regt: Penningmeester
Barbara Janssen: Secretaris (tot eind november 2013 actief)

Vergaderingen 2013
In 2013 kwam de oudercommissie 3 keer bijeen voor een reguliere vergadering en 2 keer voor
onderling overleg.
De coördinator van Yes! was aanwezig bij de 3 reguliere vergaderingen. Daarnaast is er
geregeld contact gehouden via email om tussentijds zaken op te vangen.
¾ 31 januari
¾ 21 maart*
¾ 11 juni*
¾ 25 september
¾ 28 november*
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Activiteiten 2013
Advisering
In 2013 heeft de oudercommissie verschillende zaken besproken met, en waar van
toepassing, een advies te geven aan, de Yes! organisatie.
Dit betrof met name het tarief/offerte traject en het vier‐ogenprincipe.
Nieuwsbrief
In 2013 heeft de oudercommissie in iedere nieuwsbrief die nog is verzonden van Yes! een
artikel gepubliceerd om onze naamsbekendheid en de betrokkenheid van de ouders bij de
oudercommissie te vergroten.
Vernieuwde kennismakingsbrief OC
De oudercommissie heeft voor een nieuwe kennismakingsbrief gezorgd die door Yes! bij het
startpakket van een nieuwe klant zou moeten worden toegevoegd.
Website en e‐mail
De oudercommissie heeft op de website van Yes! ruimte beschikbaar om documenten,
aankondigingen etc. te plaatsen.
Daarnaast beschikt de oudercommissie over een email‐account
ocgrotebeerstraat10@yeskinderopvang.nl waar de ouders reacties, vragen of opmerkingen
heen kunnen mailen. Hier is helaas door de achterban geen gebruik van gemaakt.
Ouderavond
In het kader van een leuke, interactieve, leerzame ouderavond had de OC een ouderavond,
gecombineerd met een avondprogramma jeugd EHBO gepland. Hiervoor waren al afspraken
met jeugd EHBO gemaakt echter alle flyers en uitnodigen ten spijt kwam er maar 1
aanmelding. Derhalve heeft de OC de ouderavond dit jaar moeten annuleren en heeft ervoor
gekozen om tijdens het zomerfeest extra aan promotie werk te doen.
Zomerfeest Hallo Wereld
Dit jaar werd in de zomer het zomerfeest georganiseerd met als thema “hallo wereld”. De
oudercommissie was hierbij aanwezig en heeft waar nodig geassisteerd. De oudercommissie
heeft tijdens het feest voor een kleine attentie voor alle kinderen in de vorm van wereldbol‐
ballonnen gezorgd. Tevens hebben zij flyers aangeboden aan de bezoekers. Wat betreft de
oudercommissie was dit een geslaagd zomers festijn.
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Dag van de Leidster
Iedere derde donderdag in september is de zogenaamde Dag van de Leidster, waarbij extra
aandacht aan de leidsters gegeven wordt om hun werk en goede inzet onder de aandacht te
brengen. De oudercommissie heeft ook dit jaar weer met een kleine attentie de dames in de
het zonnetje gezet.

Professionalisering oudercommissie
De oudercommissie heeft in 2013 activiteiten ondernomen om zich verder te
professionaliseren. Dit is gedaan door het bijhouden van stukken en vergroten van de
bereikbaarheid en het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd.
•
•

De oudercommissie heeft de GGD rapporten ontvangen en voor kennisgeving
aangenomen.
De oudercommissie heeft het grootste deel van het jaar een stabiele
samenstelling gehad en heeft structureel overleg kunnen voeren.

Begroting 2013
In 2013 zijn de volgende onkosten gemaakt:

•
•
•

Organiseren Ouderavond
Kantoorbenodigdheden
Overig

Budget

Werkelijke onkosten

450 euro
15 euro
100 euro

0 euro
0 euro
48,10 euro
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